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  264-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:39. (  فيه المسلمين وتفريط الس�م إفشاء فضل على الك�م تتمة - 1
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   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

وأقرا إىل األحكام الشرعية ، هي البالد السعودية ، ومع  -فيما ُيظن  - اليوم يف أحسن البالد  ... :الشيخ 
أهًال وسهًال ، : يقول لك , لك مرحًبا ذلك ما فيه إفشاء السالم هناك ، أما هنا تقول له السالم عليكم ، يقول 

فأين هذا ؟ حنن نتكلم اآلن عن رد السالم ، أين إفشاء السالم ؟ ، رد السالم غري متحقق يف هذه األيام ، فلو  
وليت إفشاء السالم هو , كان إفشاء السالم بل رد السالم يتطلب إلقاء السالم ، فلو كان إلقاء السالم فاشًيا 

واهللا اجلواب أن هذا اإللقاء صار عادة ال ينطوي حتتها املعىن الشرعي : هذا فقط كنا نقول  الفاشي ، لو كان
الذي رمى إليه الشارع احلكيم حينما حض على إلقاء السالم وعلى رد السالم ، وجعل من حق املسلم على 

المية ؛ مع ذلك جاءت تلك املسلم إذا لقيته فسلم عليه ، لو كان هذا اإللقاء سائًدا وواقًعا يف البالد اإلس
الشبهة ما عم نشوف فيه أمان واطمئنان وتوادد وحتابب إىل آخره ، فجوابنا على ذلك أن هذه عادة ال فرق بني 

وآخر يقول صباح اخلري وآخر يقول مساء اخلري ؛ ألم كلهم ميشون على عادات , السالم عليكم : مسلم يقول 
لكن ليس املقصود ,  من هذا ، الذي يقول السالم عليكم خري من ذاك وتقاليد ، كل ما يف األمر أن هذا خري

بالقضية اللفظية كما نعلم حنن من كل األوراد الشرعية ، ومنها السالم عليكم ينبغي أن نالحظ فيه املعىن ، فإذا 
مش ماشي فرضنا خالف الواقع أن رد السالم ماشي وسائد فاجلواب هو هذا ، ولكن ما بالك أن إلقاء السالم 

وال هو سائر ، فضًال عن رد السالم ؛ ألنك تلقي السالم فال تلقى اجلواب إال مرحًبا أهًال ، وحتكي مع الناس 



وكأنك تسحب رد السالم منه بعد حماضرة بالونش ، يقول لك وعليكم , وكأنك تتكلم مع اجلدر ، مع احليطان 
ع حليمة إىل عادا القدمية ، تقول له السالم عليكم ، لكن سرعان ما ينسى ، سرعان ما ترج, السالم رغم أنفه 

يقول لك أهًال ، أين السالم ؟ طاح السالم وراح ، كنت حينما أمشي مع املشايخ هناك يف املدينة املنورة ، رتلة 
ملتهي أنا مع أحد املشايخ عهدي أن الشيخ فالن الذي كان ميشي جنب مين طلع ما , مجاعة ماشني مع بعض 

، شو قصته ؟ انسحب ، ال قال السالم عليكم ، وال أشعرنا بانصرافه ، وهذا من ؟ العامل الواعظ الفاضل  أالقيه
لذلك احلقيقة يا إخواننا جيب أن نستحضر دائًما وأنتم أطباء ، جيب أن نستحضر أن ! ، فما بالك بعامة الناس 

؟ هي اليت تعاجل شىت األمراض مبختلف . الشريعة بكل أحكامها هي ما أدري ماذا أقول بلغتكم لغة الطبابة
األدوية ، واألمراض يف اتمع متعددة متنوعة كأمراض معنوية أكثر بكثري من األمراض املادية البدنية اجلسمية ، 
فإذا املسلمون أخلوا باألخذ بشيٍء من األحكام الشرعية فمثلهم كمثل املرضى الذين توصف هلم الوصفات 

تفاصيل األدوية اليت ينبغي على هؤالء املرضى أن يتعاطوها ، فمثل املسلمني الذين ال  الطبية ، ويذكر فيها
يطبقون األحكام الشرعية ، أعين من ألفها إىل يائها من فرضها ونفلها ، فالبد أن يشتد م املرض وأن يشتد ، 

يمات اليت مع األسف الشديد وهذا هو الواقع الذي نراه اليوم بني املسلمني فال حيتقرن مسلم منا بعض التعل
يوجد يف بعض اجلماعات اإلسالمية أو لنقل األحزاب اإلسالمية من قد يسمي شيًئا من تلك األحكام الشرعية 

فهذا من الدسائس اليت ألقاها الشيطان وجعلها سنة يف بين اإلنسان , بأا قشور ، وأن علينا أن نشتغل باللباب 
  . وإىل قشر ، إىل لب وإىل قشر أال وهو تقسيم الشريعة إىل لب 

الشيء األول الذي شرع  القشر إن تساحمنا معهم يف التعبري هل شرع ذلك عبثًا ؟ اجلواب : حنن نقول هنا شيئني 
متعنا بكثري من الثمار واحلبوب فقد أحاطها أيًضا بالقشور ، مل  - عز وجّل  - ال ، واملثال يف املاديات حينما ربنا 

، تعاىل اهللا من ذلك فاألحكام الشرعية إذا سلمنا معهم جدًال أن فيها ما جيوز أن نسميه يكن ذلك عبثًا 
بالقشور ، فما ينبغي أن نتوهم بأن هذه القشور ربنا شرعها لنا عبثًا ، ذلك ألننا نعلم أن احملافظة على اللب ال 

  .األول هذا الشيء , وسيلة إليه إال بالقشر ، هذا أبسط مثال معروف بني أيدينا 
أين اللب وأين القشر ؟ من الذي استطاع : الشيء اآلخر حينما يقال اإلسالم لب وقشر ، هنا يأيت شيء اآلن 

يعين علماء السلف األئمة األربعة واألربعني , أن مييز اللب من القشر ؟ أوًال هذه لغة حديثة مل تكن من قبل 
ضيزى ، اإلسالم لب وقشر ما يعرفون هذه القسمة ؛ لو أم واألربعمائة واألربع آالف ال يعرفون هذه القسمة ال

ابتلوا يف مثل هذه القسمة ، لكان من متام علمهم وفضلهم أن مييزوا اللب من  - وقد عافاهم اهللا من ذلك  - 
القشر ، حىت اإلنسان إذا أحب أن يأخذ الطحني الصايف ُمصفى من النخالة مثًال وجده مصًفا لكن ال يوجد يف 



حمذور هذا أن تتعدد االجتهادات ليس من , م شيء متميز لبه من قشره إذا سلمنا ذه القسمة الضيزى اإلسال
فكلما راق إلنسان ما حكم ما قال هذا لب ، وكلما مل يرق له قال , اتهدين يف آخر الزمان ولكن من اجلهلة 

مع األسف  - اليوم حنن حنياها ونعيشها هذا قشر ، فألقى بالقشر وهو لب ؛ ألنه جيهل ، ولذلك هذه احلقيقة 
وكيف , ورمبا قرأمت أخريًا كتاب الغزايل , كثري من األحكام الشرعية در ومل باسم أن هذه قشور   -الشديد 

أنه يهاجم أحكاًما شرعية ، باسم أنه هذه من القشور وليست من اللباب إىل آخره ، ولذلك فإذا كان اإلسالم 
سالم شرع هذا الدين معاجلة ألدواء اتمعات كلها ، فيجب أن نأخذ بأدوية هذا شرع ، إذا كان رب اإل

اإلسالم ، وأن ال مل شيًئا منها وإال إما أن تكثر األمراض ، وإما أن يشتد بعضها حىت يكون من عواقبها 
  .املوت اليقني 

  
  تفضل إيش عندك ؟ :الشيخ 
ا ما يف النظرة السلفية ملشاكل العصر ، طبًعا حنن كما تعلم شيخ سؤال عملي نوعً , أحسنتم يا شيخ  :السائل 

وعندما تأيت مشكلة ما ونسمع , الزمن يتطور والناس تستجد عليهم مشاكل عديدة مل تكن على عهد السابقني 
  . ...فيها حلول أو اجتهادات الفقهاء نرى دائًما اجتهاد إخواننا السلفيني يكون من حيث التسهيل للناس 

  من حيث إيش ؟  : الشيخ
  . ...مبعىن آخر , من حيث تسهيل األمر على الناس ، تراهم يف آخر اللستة  :السائل 
  ما فهمت ، عفًوا ، اللفظة ما فهمتها من حيث إيش ؟  :الشيخ 
  . تيسري األمر أو حل هذه املعضلة  :السائل 
  . آه ، من حيث التيسري طيب  :الشيخ 
  . ...تطرح من خمتلف الفقهاء ترى أن احلل السلفي  ترى أن احللول اليت :السائل 
  . فيه تشديد  :الشيخ 
فإذا عرفنا وعلمنا أن مشاكل العصر احلايل ال ميكن أن تنتقل نقلًة نوعية مما هي فيها من , فيه تشديد  :السائل 

ة على حسب األصول مأزق إىل الكمال ، مبعىن إذا أردنا أن ننشئ بنك إسالمي ، ال ميكن أن نضعه مائة باملائ
اإلسالمية يف التعامل نظًرا الشتباك القضية التجارية بالقوانني الربوية األخرى ، فرتى أن حلول إخواننا السلفيني 

وبالتايل ال يأخذ , دائًما يأيت تقليدي ويريدون اإلسالم مائة باملائة ، مما جيعلهم يف آخر املصاف من حيث احلل 
بالتجديد ، أفال يعين هذا أنه عندما ننظر يف هذه املسائل من حيث القياس واالجتهاد  فيه كثري من الناس ويتهموا



ونراعي أمهية إعطاء فرصة هلذه املؤسسة أو هلذه املشكلة باحللول املطروحة املؤقتة إىل , على أن نراعي هذه النقلة 
  أن تثمر ؟ 

يعين ولو بارتكاب ما حرم اهللا ، : م خطأ ، مبعىن ما أدري إذا كان فهمي ملا عرضته من البيان صوابًا أ :الشيخ 
  تريد أن تقول ؟ 

ليس ذا املعىن بارتكاب احلرام ، لكن األمور فيها اضطراريات كثرية ، يعين تأيت إىل إنشاء بنك  :السائل 
  . ...إسالمي 
  .ما تعيد كالمك إذا مسحت ، إمنا أنت جتيبين عن سؤايل , ال ، ال  :الشيخ 
  .جمتهد  ...يب ، كيف حقيقة ارتكاب احملظور اإلنسان ال يريد أن يرتكب ما فيها ط :السائل 
معليش ، معليش أنت اآلن ال تعمل حماضرة جواب على سؤال ، ولو بارتكاب احملرم تقول نعم ، تقول  :الشيخ 

  . ال 
  . ال ، ليس بارتكاب احملظور  :السائل 
هؤالء الذين تصفهم بأم مشددون ما هو اخلالف بينهم ؟ هل أولئك إًذا ، إًذا أولئك الذين ييسريون و  :الشيخ 

امليسرون يعين طبعوا على التيسري ولو كان هذا التيسري خمالًفا للشرع ، وهؤالء املشددون طبعوا بالتشديد ولو كان 
  موافًقا للشرع ، أم القضية بالعكس ؟ 

نظار وإمنا هي قضية أنه أنت اآلن يف مشكلة يف عدة حلول ال أظن إخواننا الفقهاء ينظرون إليها ذا امل :السائل 
  . ...، ما ميكن أن تنتقل نقله 

بارك اهللا فيك يا أستاذ عادل ، أنت تعيد كالمك ، أنا أوافق معك وأوقع على بياض ال ميكن نقل طفرة  :الشيخ 
  واحدة ؛ ألنه اإلسالم ما جاء هكذا ، صحيح أم ال ؟

  .نعم  :السائل 
ولكن أنا أخشى من هذا الكالم ألين مسعته من غريك وأرجو أن ال أمسعه منك ، ولذلك أتثبت بالسؤال  :الشيخ 

، أنه قد يرى بعضهم اليوم التدرج يف حترمي اخلمر ، كما وقع يف العهد األول ، وعلى ذلك فقيس األحكام 
  .الشرعية األخرى ، أظنك أنت ما تعين هذا 

  .قطعا  :السائل 
إذا كنت ال تعين هذا ما الذي تعنيه ؟ ما أدري أما أنا أفهم املوضوع كما يأيت أولئك الذين تظن إًذا  :الشيخ 

يسروا وال : أنت أو غريك ييسرون على الناس بتعدي حدود اهللا ، باسم قاعدة عامة يطبقوا يف غري موضعها 



ميكن وزارات , ألا مسألة واضحة تعسروا ، وأنا أضرب لك مثًال بسيطًا جًدا يف العبادات ، يف العبادات ؛ 
األوقاف يف العامل اإلسالمي اليوم كلها متشاة ، وإن كان بعضها أحسن من بعض ، بعضها أسوأ من بعض ، 
أنتم تعلمون مثًال أن السنة يف القراءة يف صالة الفجر إطالتها ، خبالف بقية الصلوات على التفاوت املعروف يف 

ناك إمام حريص إىل حٍد ما على تطبيق السنة يقرأ بالناس يف صالة الفجر أقل من السنة السنة بينها ، فإذا كان ه
وينبغي أنت بالرغم أنك متوجه إيل بكليتك ،   - يرمحك اهللا  - ثالثني آية ، رأًسا ترفع شكوى من بعض الكساىل 

  .لعاطس فرض عيين كما أنا متوجه إليك بكلييت أن تقول له يرمحك اهللا ، تدري ملاذا ؟ ألن تشميت ا
  .حق على كل من مسع  :السائل 
فرض عيين ، وهذا من األحكام اهولة يف هذا الزمان ، لكن إن مل تتجاوب  - بارك اهللا فيك  - أيوه  :الشيخ 

  .طيب  - مش أنا يعين ، يضحك الشيخ رمحه اهللا  - معي فحسيبك اهللا 
يقرأ دون السنة ، يقدم شكوى إىل األوقاف بأن الشاهد رجل من الكساىل الذين يصلون خلف اإلمام الذي 

يا مسلمون أنتم أئمة ، أنتم كذا  - فالنا يطيل علينا ، ماذا يأيت األمر من األوقاف ؟ قال عليه الصالة والسالم 
وحنو ذلك ، هذا لعب بالنصوص ، وكذلك  )فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة , من أم فليخفف (  - 

املالية متاما ، يأخذون بعض النصوص العامة ويرتكون النصوص اخلاصة الذي قاله عليه السالم يفعلون باألحكام 
قال ذلك مبناسبة شكوى صدرت من أحدهم يف إمام هو معاذ بن جبل ، ملا افتتح يف  )من أم فليخفف ( : 

الة وصلى وحده صالة العشاء وليس يف صالة الفجر سورة البقرة ، وخلفه رجل شاب من األنصار ، قطع الص
اهللا , وانصرف ، وأحس بذلك معاذ ، فأخذ ينال منه ، ويقول هذا منافق ، عذر معاذ أنه ترك صالة اجلماعة 

شوف كيف كانوا يزنون األمور ، اآلن ما يصلي باملرة ما أحد يقول عنه منافق ! صالة واحدة صار منافًقا ! أكرب 
  . يقول عنه منافق إىل آخره  ، يصلي لكن ما أحد يشوفه يف املسجد ، ما أحد

يا رسول اهللا إننا : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  - وصل إىل مسامع هذا األنصاري سب معاذ له فشكاه إىل النيب 
أصحاب نواضح نعمل يف النهار ، مث نأيت لنصلي وراء معاذ فيطيل بنا يف القراءة يف الصالة ، فأرسل وراءه ، 

بحسبك أن تقرأ ! أفتان يا معاذ , ! أفتان أنت يا معاذ , ! أنت يا معاذ أفتان ( : فقال عليه السالم 
( : هذا يف صالة العشاء ، مث قال عليه السالم  )بالشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى ، ونحوها من السور 

 فلو أن إماًما يف صالة العشاء قرأ مثل ما الرسول خفف سيقول اجلمهور طولت علينا ، )من أم فليخفف 
يعين على كيفهم ، أما  )من أم فليخفف ( : فتأيت الوزارة وتأخذ طرف احلديث , وسيقدموا شكوى للوزارة 

  التخفيف املقيد بالسنة ال يقيمون هلا وزنًا ، ملاذا ؟ ألن اهلدف يسروا وال تعسروا ، أنت فاهم علي اآلن ؟ 



  . نعم  :السائل 
عامالت الربوية اليوم اليت قامت عليها البنوك اليت تسمى بالبنوك طيب ، هذا مثال يقع متاًما يف امل :الشيخ 

اإلسالمية ، البنوك اإلسالمية ظاهرة عصرية يف احلقيقة ، وهي مل تتبدل تبدًال جذريًا إال بالالفتة ، وكثري من 
ال األئمة ـ األحكام ال تلتقي إال مع بعض باألقوال الشاردة اخلارجة ، ليس فقط عن الكتاب والسنة بل عن أقو 

  يرمحك اهللا ـ
يقول ا بعض املقلدين لألئمة وهم ليسوا جمتهدين ، واإلنسان حني يقال أنه ليس جمتهًدا ذلك يساوي يف لغة 
العلماء احلقيقيني أنه جاهل ، الرجل العامل الذي يقال أنه عامل وليس مبجتهد أي ال يستقي األحكام الذي هو 

ولو  . يُعبد الناس ا ، وإمنا من قيل وقال ، هذا يسمى يف لغة العلماء بأنه جاهل أوال يتعبد اهللا ا ، وثانًيا 
وال جيوز تقليد اجلاهل : كانت عمامته كالربج ، وجبته كاخلرش ، هذا ليس عاملا ، هم يقولون يف كتاب القضاء 

  . ، قال يف الشرح أي املقلد ، ال جيوز تقليد اجلاهل ، أي القضاء 
  تنصيبه شيخنا ؟ يعين : احلليب 
أيوه ، التنصيب نعم ، القاضي جيب أن يكون جمتهًدا وال جيوز أن يكون مقلًدا ؛ ألن املقلد جاهل وهذا  :الشيخ 

مثل املقلد ومثل اتهد ، كمثل : صحيح ؛ ألن املقلد اهللا يرحم ابن رشد األندلسي جاء مبثال رائع جًدا ، يقول 
تهد ومثل املقلد كمثل صانع اخلفاف وبائع اخلفاف ، يأيت الرجل بقياس صانع اخلفاف وبائع اخلفاف ، مثل ا

 -يضحك الشيخ رمحه اهللا  -لرجل غريبة قد تكون مثًال قصرية وضخمة ، ويف واحد عم يتطلع يف رجله اآلن 
فيقول له , شايف ضخمه وقصرية وغليظة يأيت عند بائع اخلفاف يتطلع يف هذه األقيسة املتعددة املتنوعة ما جيد 

عفًوا ما يف عندي من املقياس هذا ، لكن يروح عند صانع اخلفاف فيأخذ القياس متاًما يفصل ا جيده متام ، هذا 
  . مثل املقلد وهذا مثل اتهد 

لتكون كما يتفاخر به خطبائنا ووعاظنا  - عز وجّل  - اتهد هو املتشبع بنصوص الكتاب والسنة اليت أنزهلا اهللا 
نا وهم ال يعلمون هذه احلقيقة علًما واقعًيا ، يتبجحون أن اإلسالم يصلح لكل زمان ومكان وهذا ومرشدو 

مع متطلبات الزمان ، . ...حيورون  - وهنا الشاهد  - صحيح ، لكن بسبب جهلهم هلذه احلقيقة صاروا اآلن 
، وجدوا فيها أدلة تيسر هلم بعض ومن هنا يأيت الُيسر ، مل يأت اليسر ألن اجلماعة درسوا الكتاب ودرسوا السنة 

املعامالت اليت هم يضطرون التعامل ا اليوم ، فلذلك يا أخي ما ينبغي حنن أن نظن يف ناٍس نراهم فعًال 
يتشددون ألم يطبقون أحكام الشريعة ؛ وأن ال نعجب بأناٍس يسريون ألم يسريون ، جيب أن نعلم هؤالء 

دهم ؟ أم هو متسك منهم بنصوص كتاب رم وسنة نبيهم ؟ إن كان هذا الذين يشددون هل هو اجتهاد من عن



هو التمسك فهذا واجب كل مسلم ، كذلك أولئك الناس الذين يقال أم ييسرون ، هل ييسرون بأدلة يقدموا 
  إىل الناس من الكتاب والسنة ؟ أم هذه آراء ؟ 

وأنا كنت اجتمعت مع رئيس البنك اإلسالمي ، , حنن نعرف من كتب الفقه عجائب من األمور ، عجائب جًدا 
  ؟ .شو امسه ؟ له كتاب يف هذا 

  ؟.صاحل كامل : احلليب 
الشاهد فعرفت منه كيف أقام البنك , له كتاب أنا شفته  ...يلي أسس البنك اإلسالمي ، ميكن  :الشيخ 

عاملة ربوية هو تبىن هذا القول اإلسالمي ، أقامه على التلفيق ، كلما وجد قوًال يف مذهب من املذاهب ييسر م
وجعله نظاًما وقاعدة ، وهو ما جاء بشيء فعًال ما جاء بشيء ، والتاريخ العصري أو املعاصر يشهد أن أحد 

ضع أي قانون تريده ، وحنن مستعدون أن نسند هذا القانون : علماء األزهر يف زمن اخلدييب تبع مصر قال له 
  حيح ، ملاذا ؟ بنصوص شرعية من علمائنا ، وهذا ص

هل هناك إذاعة من السعودية وأنت نازل ال تذيع ما هو متفق على حترميه بني : أضرب أنا اآلن مثال واقعي 
أال يوجد  -مع األسف الشديد  - ال ، ال توجد هذه اإلذاعة : املذاهب األربعة من املالهي واألغاين ؟ اجلواب 

فِت ؛ ما عمدته يف ذلك ؟ قريب منكم ولعله بعيد عنكم ، قريب يوجد من ي! من يفِت جبواز هذه األغاين اليوم 
منكم أخونا وصديقنا يوسف القرضاوي الذي أصدر فتوى بالنسبة لذاك الربيطاين الذي أسلم وكان مغنًيا ، هل 

  تذكر امسه ؟ 
  . يوسف إسالم : احلليب 
ألنه ال يوجد نص قاطع ، هكذا : قال  نعم ، يوسف إسالم ، لقد أفتاه بأن يستمر يف مهنته ، ملاذا ؟ :الشيخ 

  يقول ، ال يوجد نص قاطع يف حترمي آالت الطرب ، ولذلك هو ال يرى حرًجا بأن يظل هذا 
هذه فتوى صدرت من هذا الرجل ومثل . املسلم الربيطاين، يتعاطى مهنة الغناء، ويأكل ويعايش نفسه وأهله

أخي هذه املسألة خمتلف فيها، هذا ابن حزم مؤلف رسالة يف  الشيء الكثري الكثري، إذا سألته عن احلجة قال يا
  . إباحة املالهي ؛ وهذا صحيح

وإن قلت حنفي . أنا احرتت يف أمري إن كنت مثال سلفي يقولوا عين جمسم: لقد قال أحد العلماء األذكياء 
  . إىل آخره ...وإن قلت أنا ظاهري يستحل الغناء .يقولوا يستحل املسكر 

فأصبح اليوم حل املشاكل يف . ن كل مذهب فيه ما فيه، مما ال جيوز أن يتبناه املسلم خاصة العامليشري إىل أ
كلها حتل بطريقة إيش التلفيق يأخذ كلمة . يف األحكام، فيما يسمونه األحوال الشخصي. البنوك وغري البنوك



كي وال هو حنبلي، لكن هو ميشى من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا ، ال هو حنفي ال هو شافعي، ال هو مال
  . تفهم علي ؟ يتمشى على األربع. على األربع

أما واحد يقول لك قال اهللا قال رسول اهللا هذا ما يصنعه غري هؤالء املتشددون، فال تعجنب ألن اإلسالم مما جاء 
هم ناس : قال . اهللا من هم يا رسول: إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، قالوا ( : فيه 

هذه صفة متحققة متاما اليوم على  )من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم , قليلون صالحون بين ناسس كثيرين 
هم الذين يصلحون ما أفسد : ؟ قال .من هم الغرباء يا رسول اهللا ( كذلك صفة أخرى , هؤالء الغرباء 

  . )الناس من سنتي من بعدي 
ولعلك , سري هكذا عل اإلطالق، فهو سبب للخروج من اإلسالم باسم اإلسالم باختصار إذا أخذنا مبدأ التي

أشدهم تيسريا هو حممد الغزايل فهل معىن ذلك أنه . توافقين بأن أشد هؤالء احملدثني اليوم ممن يقال إم علماء
  هو مصيب وعلى خري وعلى صواب؟ 

. تالميح  نوجس منها خيفه، لكن اآلن كشف القناعألن هذا ال يقيم للسنة وزنا، وقد كنا نرى منه . اجلواب ال
فهذا أشد هؤالء املعاصرين اليوم تيسريا، لكن على حساب النصوص اليت ختالف التيسري . وأظهر ما كان يبطن

وإمنا عليه أن , الذي يزعمه هو، لذلك حنن ننصح كل مسلم أن ال يغرت بشيء امسه تيسري وآخر امسه تشديد 
وأنا يعجبين من األحاديث اليت رواها , يعة سواء كانت موافقة له هلواه أو خمالفة، هذا هو حياول أن يفهم الشر 

اإلمام مسلم يف صحيحه عن رافع بن خديج يقول يف حديث املزارعة أن الرسول عليه السالم انا عن شيء كان 
اهم عن املزارعة نوعية , سالم ؟ هذا هو اإل.لنا فيه مصلحة لكن طواعية اهللا منا أوفق لنا أو كما قال ؛ شايف 

  . ...كان هلم فيها مصاحل , من املزارعة 
هذا املنطق السلفي اليوم مفقود الذي . لكن طواعيتنا هللا عز وجل، هي انفع لنا يف ديننا ويف دينانا ... :الشيخ 

ولو مبا . ز وهذا ال جيوزوالذي يقول لك هذا ال جيو . هذا هو امليسر وهذا هو العامل. يؤيد مصاحل الناس املادية
  .قال اهللا وقال رسول اهللا هذا هو متشدد 

  
ختاما أنا آيت مبثال اآلن مما عليه البنوك اإلسالمية كلها، وهو مالحظة فرق السعر بني بيع النقد وبيع  :الشيخ 

طيب هات بنك إسالمي يبيع بسعر واحد نقدا أو تقسيطا، هذا مستحيل . معروف هذا طبعا, التقسيط 
أي عدلنا عن ,فنحن إن عدلنا بعض الشيء , ملا؟ ألنه هذا هو النظام الذي قامت عليه البنوك األوروبية . وجوده

مع ذلك , فهذا ال يعين أننا عدلنا نظام البنك من أصله من فصله من جذره، ال . البنوك الكافرة بعض الشيء



بنك إسالمي يوجد يف , خمة، البنك اإلسالمي هذا التعديل البسيط استلزم عندهم أن يضعوا هذه الالفتة الض
  . جمتمع إسالمي 

أنا ما رأيته من قبل , وأنا ذه املناسبة يعجبين كان جاءين ضابط، من الزرقاء ميكن إخواننا هؤالء أرسلوه لعندي 
كة ربنا يريد أن ينبهين كأنه يقول خذ حذرك، مش معر , أول ما جلس عندي . أول ما جلس وزاين يف البيت, 

, رأسا قال يل ما رأيك يف البنك اإلسالمي , هي لكن أنه ما تتورط تتكلم كلمة مع إنسان ينبغي أن تقال سواها 
شو : فهمت أنه يريد يبحث فيما يتعلق بالربا وبيع التقسيط و و إىل آخره فأنا جئته من أقرب طريق، قلت له 

  .فضحك الشيخ . ال: قلت له , ال : رأيك أنت باتمع اإلسالمي عاجبك؟ قال 
حينما يوجد جمتمع , هذا البنك اإلسالمي نابع من هذا اتمع اإلسالمي . فأنا مو عاجبين البنك اإلسالمي
  أنتم تعرفوا أن هناك كتب ألفت الإلشرتاكية اإلسالمية صحيح أم ال ؟  , إسالمي حقا يوجد بنك إسالمي 

  .نعم : احلليب 
اكريت الكليلة مش عم تساعدين أنه يف أمساء أخرى أيضا كلها موصوفة بأا وما أدري واهللا اآلن ذ :الشيخ 

أخشى ما . ها األناشيد اإلسالمية، فأنا أخشى ما أخشى يوما ما نرى كتاب الشيوعية اإلسالمية, إسالمية 
شيء ربع  من كان ما يستبعد قبل, ال هذا بعيد , الشيوعية اإلسالمية . أخشى أنه نشوف يوما ما ذه الصراحة

كنا نستبعد هذا لكن هذه صارت حقيقة وألفت عدة  , قرن من الزمان أنه يطلع كتاب اإلشرتاكية اإلسالمية 
  . كتب

من أوضحها مثاال , ولذلك فكونه امسه البنك اإلسالمي ذلك ال يعين أنه يتعامل على منهج الشريعة اإلسالمية 
صادر , اذا؟ ألن هذا اتمع اإلسالمي هكذا يتعامل اليوم مل, أم يفرقون بني سعر النقد وبني سعر التقسيط 

لكن هؤالء . ونقدر يعين بعض شيوخها. ومن مراكز عالية, فتاوى جبواز هذه املعاملة أم ال ؟ طبعا صادر فتاوى 
يع أفتوا مبا يف املذهب، بينما هناك أقوال أخرى عن السلف الصاحل إذا تركنا بعض األحاديث وتركنا حكمة التشر 

وسعر التقسيط . سعر النقد أقل من سعر التقسيط, جند هناك من يقول بأن هذا ال جيوز البيع بسعرين خمتلفني 
 )من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا ( : أكثر من سعر النقد مع قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

قيل لراوي احلديث مساك  )عن صفقتين في صفة نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( : مع قول ابن مسعود 
أبيعك هذه . أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا: ؟ قال .ما صفقتني يف صفقة : بن حرب 

هذا الفلس ربا، ملاذا؟ ألنك يف هذا التعامل والواقع أكرب شاهد . وتقسيطا بدينار وفلس. الشنطة نقدا بدينار
أين هو القرض . و مستعمل امسا يف البنوك اإلسالمية امسا إيش هو؟ القرض احلسنوه, تعطل خلقا إسالميا 



؟ أي إنسان يريد أن يأخذ من أي بنك قرض حسن ميكن يعطوه مئة دينار مائتني دينار وبعد إيش؟  .احلسن
  . كالبات حديدية حتاط به حىت ال يكاد يقول اهللا غانيين عن هذا القرض احلسن

ويقرضونك األلوف املؤلفة . أسيس جتاره أنت حباجة إىل بناء دار تأوي إليها أنت وأهلكأما أنت حباجة إىل ت
حنن يف الشرع عندنا يف بعض , بيع التقسيط نظام كافر , حسبة هللا، هذا معطل ملاذا؟ ألنه فيه بيع التقسيط 

رجت من قرض درمهني تساوي كما لو أخ )قرض درهمين تساوي صدقة درهم ( : األحاديث الصحيحة  
قرض مئيت دينار كما لو تصدقت مبئة دينار، هذا التعامل يف اتمع . جييبك درمها ولن يعود إىل جيبك أبدا

السبب أننا ال نعيش جمتمعا إسالميا، ولذلك فالبنوك اإلسالمية هي . حرب على ورق. اإلسالمي اليوم ال وجود له
ومن هنا نتوصل إىل بعض الناس الذين فعال , إال بقدر  نابعة من هذه اتمعات فهي ليست متشي على اإلسالم

يتشددون يف إصدار أحكام قاسية وشديدة على احلكام املسلمني الذين حيكموم وهم مع األسف الشديد، ال 
ولكن ذلك ال يساوي إصدار أحكام بتكفريهم . حيكمون مبا أنزل اهللا هذه حقيقة ال ميكن ألحد إنكارها

وليس يوجد عند هؤالء الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى قوة يستطيعون أن , م ومقاتلتهم وبوجوب اخلروج عليه
فكيف يقولون حبكم ال يستطيعون تنفيذه يف كل البالد اإلسالمية ومع حكامهم ألم , حياربوا ا اليهود 

  . حيكمون بغري ما أنزل اهللا هذه حقيقة مرة 
ن حكم بغري ما أنزل اهللا فهو مرتد عن دينه، إال يف حالة واحدة أذا لكن من الناحية الفقهية ال يعين أن كل م

فهذا , ظهر أن هذا احلاكم ال يعرتف باإلسالم ويعتقد ويصرح بأنه ال يصلح احلكم باإلسالم يف هذا الزمان 
  .الشك بأنه كافر مرتد عن دينه قوال واحدا ودون خالف بني مسلمني اثنني 

نعم قلت شيئا ؟ .  ينبغي أن نقبح هؤالء وحنسن هؤالء إال يف حدود ما شرع اهللا اخلالصة التشديد والتيسري ال
  . سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب منشي 

حنن جئنا طامعني أن نراكم حىت نكسب من وقتكم كثريا، لكننا خسرنا ما شاء اهللا وعلى اهللا العوض إن شاء اهللا 
  .السالم عليكم. اهللا حيفظكم . ناسبة أخرىيف م

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب اهللا ( : كما قال عليه الصالة والسالم   ... :الشيخ 
ترتكت فيكم يا معشر األصحاب أمرين هامني جدا كتاب اهللا  )وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض 

أي ال جيوز التفريق بني كتاب اهللا وبني حديث رسول اهللا صلى  )علي الحوض ولن يتفرقا حتى يردا ( وسنيت 
  . بل جيب أن يستمر العمل بينهما حىت يوم البعث والنشور . اهللا عليه وسلم

والذي . أنه حنن ال نتعرف على شيء غري القرآن. خالفا ملا يدعيه بعض الناس اليوم وهذا من االحنراف اخلطري



(( : شعر أو مل يشعر ألن القرآن مما فيه قوله تبارك وتعاىل, و خيرج عن اإلسالم شاء أم أىب يقول هذا الكالم ه
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال َفِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردوُه ِإَلى اللِه َوالرُسوِل ِإْن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اآلِخِر  َذِلَك َخيـْ

. والرسول الرد إىل سنته, تفق علماء التفسري على أن الرد إىل اهللا يف هذه اآلية هو الرد إىل كتاب اهللا وقد ا ))
فمن أىب الرجوع إىل السنة كفر بالقرآن فضال عن السنة، ألنه إذا مل يؤمن إال بالقرآن فكيف يفهم هذه اآلية 

  . وهو سنته ))والرسول (( مه وهو كال ))فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا (( : الكرمية 
وعلى ذلك فالتعرف على السنة  ))ومن يطع الرسول فقد أطال اهللا (( : وإىل أشياء وأشياء كثرية كقوله تعاىل 

الصحيحة يكون عصمة للمسلم امللتزم بالشرع حقا، من أن مييل ميينا أو يسارا  أو يكون من الفرق الضالة اليت 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، ( : م يف احلديث الصحيح حني قالأخرب عنها الرسول عليه السال

: قالوا . وستفترق أمتي على ثالثة وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة. والنصارى على اثنين وسبعين فرقة
اجية، هذه الواحدة هي الفرقة الن. واحدة من ثالث وسبعني فرقة, أمر خطري جدا  )يا رسول اهللا من هي؟ 

فيجب على املسلم أن يعرف إذا من هم الفرقة الناجية حىت يكون منها . واالثنني وسبعني فرقة هي الفرقة اهلالكة
هي : فقال( من هي ؟ لذلك توجهوا ذا السؤال إىل الرسول عليه السالم . أو يقتدي ا وخيطوا خطاها

وأول من يتبادر إىل الذهن من هذه اللفظة،  ) هي الجماعة( . له جوابان عليه الصالة والسالم . )الجماعة
  . اجلماعة

خير الناس قرني ( : وهي اليت شهد هلا الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما ذكرنا، يف حديث . هي اجلماعة األوىل
فإذا أول ما ينبغي أن يتبادر إىل , ؟ الصحابة .من هم إذا  )خير الناس قرني ( , وليس خري القرون قرين  )

من هي هذه الفرقة . ن حينما نسمع هذا اجلواب املعصوم من النيب الكرمي جوابا على ذاك السؤال اخلطريالذه
خير ( : كما يف احلديث . مث الذين يلوم. إذا هم الصحابة )هي الجماعة ( : ؟ قال .الناجية يا رسول اهللا

  . مث الذين يلوم )الناس 
هي ما أنا عليه وأصحابي ( : اال وهي قوله عليه السالم . رواية أخرىاجلماعة يف . وقد جاء تفسري هذه اللفظة

ال يكفي أن ندعي دعوة احلق فقط، وهي : لذلك حنن نقول من الناحية العلمية بالنسبة لوضعنا املعاصر اليوم  )
ن أجل م. بل البد أن نضم إىل ذلك ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السالم, ال يكفي هذا . الكتاب والسنة

  . الصحابة, السنة , الكتاب : ذلك يكون املسلم واجبا عليه أن يعرف كل مسألة على ضوء ثالثة أمور 
ألن هؤالء الصحابة هم الذين تلقوا الكتاب والسنة من فم النيب صلى اهللا عليه وسلم غضا طريا، مث تلقوه منه 

, الواسطة بيننا وبني أصحاب الرسول عليه السالم  بينما حنن ما ندري إذا رفعنا هذه, عليه السالم مطبقا عمليا 



ولكننا حيثما نعتمد يف تفسري تلك اآلية على الذين تلقوها من , ما ندري كيف نفسر آية ما أو حديثا ما 
ونكون من الفرقة . الرسول عليه السالم غضا طريا كما ذكرنا وطبقوه أيضا تطبيقا عمليا نكون على هدى من اهللا

  . الناجية
وعظنا ( : كد هذا قوله عليه السالم ختاما هلذا املوضوع كما جاء يف حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه وأ

أوصنا يا رسول : فقلنا , وذرفت منها العيون , رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب 
يا رسول اهللا أوصنا وصية : قالوا , نشأيت العلمية  يف بعض الروايات اليت كنت قرأا قدميا قدميا جدا يف أول )اهللا 

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد ( : ال حنتاج إىل أحد بعدك أبدا قال عليه السالم
وإنه من يعيش منكم فسيرى اختالفا  ( وهذا الشاهد  )وإنه من يعيش منكم فسيرى اختالفا كثيرا , حبشي
وإياكم , سنتي وسنة الخفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضو عليها بالنواجذ فعليكم ب, كثيرا 

  . )وكل ضاللة في النار ( : ويف احلديث اآلخر . )ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 
من ( هذا خطاب موجه إىل األصحاب  )وإنه من يعيش منكم فسيرى اختالفا كثيرا ( : قوله عليه السالم 

فيا ترى من سيكون بعده من القرون كقرننا هذا كيف سيكون . )يعيش منكم فسيرى اختالفا كثيرا 
  . ؟ أعظم وأعظم وأوسع وأخطر.االختالف

لكين أقول حقا لو أنك . لو أنك سألت بعض أهل العلم: ال أقول , واملسألة السابقة لو سألت بعض من يظن 
إذا دخلنا يا أستاذ يا فضيلة الشيخ الس ـ وعليكم السالم ورمحة اهللا  :سألت بعض من يظن أنه من أعلم العلم 

أنه من السنة . وحنن نعلم أنه كما فعل صاحبنا الداخل آنفا ...وبركاته ـ جملسا فيه أشخاص مخسة عشرة 
 السالم: حنن نعلم هذا ولكن هل من السنة أن نسلف كل من نصافحه يف الس : املصافحة، فلو قلت له 

هذا جواب , عليكم السالم عليكم السالم عليكم السالم عليكم بعدد احلاضرين؟ فسوف يكون جوابه شوفيها 
فإن كان ما يهمك خالف السنة، استمر على قولك , أما جوابنا حنن فيها أنه خالف السنة . شوفيها , تقليدي 

  . شو فيها إىل أن تبعث 
وتعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا . صلى اهللا وعليه وسلمأما إذا كنت تعلم أنه خري اهلدي هدى حممد 

ولكن يلقي السالم على اجلميع , دخل جملسا وفيه مجع ما يسلف كل واحد منهم السالم عليكم السالم عليكم 
  . السالم عليكم

 صلى اهللا عليه ما لقينا رسول اهللا( : وإذا تيسر له املصافحة أكمل السالم كما قال بعض األصحاب الكرام 
فإذا كنت تؤمن بأن خري اهلدى هدى حممد فإذا علينا أن نلتزم سنة حممد صلى اهللا عليه  )وسلم إال وصافحنا 



  . نرجوا اهللا ونسأل اهللا أن حييينا عليها وأن مييتنا عليها لنحشر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة. وسلم
ضوع ظاهر األحاديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا كان يدخل مكانا أو قبل أن تطلع من هذا املو  :السائل 

  ؟.بدليل أن أول فسحة كان جيلس . أنه ما كان يصافح اجلميع ...إىل فسحة يالقيها 
   ...مسعنا آخر الكالم , وممكن اآلن نسمع الكالم , أنا كنت أرجو أن نتنبه ملا يف كالمي من الدقة  :الشيخ 

إذا املعصية  . يعين تنقلب بعض احلقائق أحيانا إىل نقيضها. رثت ذال ورب طاعة أورثت استكبارارب معصية أو 
وعلى . من حيث إيش؟ العاقبة. كان من آثارها التوبة والرجوع إىل اهللا والذل بني يديه تكون هذه نعمة املعصية

يزعمون بالنسبة زعمهم أن  وهذا كما, ورب طاعة أورثت صاحبها استكبارا عجبا , العكس من ذلك متاما 
َكاَن ِمَن اْلِجن فـََفَسَق َعْن (( : ألنه يصرح بقوله. إبليس الرجيم كان من املالئكة، وهذا زعم خمالفة للقرآن الكرمي

 ...وهذا نقوله استطرادا وإال سواء كن من املالئكة املقربني أو من اجلن املؤمنني فهو فعال كان مؤمنا . ))َأْمِر رَبِه 
وذلك . ألن الفسوق هو اخلروج عن الطاعة ))كان من الجن ففسق عن أمر ربه (( : قوله تعاىل بعد قوله 

أي خرجت من قميصها الذي تدثر به حينما تلتوي على نفسها يف , مشتق من قول العرب فسقت احلية 
  .فإذا آن األوان للخروج تفسق أي خترج من هذا القميص . جحرها يف أيام الشتاء

  . ...قصود فما الذي أخرج إبليس من أولئك الطائعني املؤمنني من اجلن هو فسوقه عن أمر ربه تبارك وتعاىل امل


